
Vezetés Karrier&Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék 
hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, 
amit teremtenek és támogatják munkatársai-
kat abban, hogy célt, értelmet és megelége-
dettséget találjanak a munkájukban.

8-13. oldal

#IV.

Virtuális vezetés
Mit jelent a virtuális vezetés?
6-9. oldal

20 év home office
interjú jason Frieddel,  
a BasecaMp vezérigazgatójával,  
társalapítójával

10-15. oldal

20-23. oldal

túl sok a Munka ahhoz,  
hogy jól végezzék

Munkahelyi 
túlterheltség

16-19. oldal

MiBen különBözik a virtuális  
vezetés a személyestől?

Virtuális vezetői 
kompetenciák
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itt az ideje az új 
munkamódszereknek!

 

Vezetőként hogyan ellenőrizzük 
a munkavégzést?

Milyen eszközöket válasszunk  
a home office-ban?

Mik a virtuális vezető  
legfőbb kihívásai?

Miben különbözik a virtuális 
vezetés a személyestől?

A túlterheltség helyett testhe-
zállóbb munkavégzés

“Ha a munkavállalók 
több lehetőséget 
kapnak arra, hogy 
maguk döntsék el, 
mit, mikor, hol és 

hogyan végezzenek 
el, sokkal kevésbé 
válnak frusztrált-
tá, vagy stressz-
essé, jobb lesz az 

egészségi állapotuk 
és elkötelezetebbek 

lesznek.”
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e különleges évnek is van néhány pozitív hozadéka: rádöb-
bentünk, hogy távmunkában is lehet (hatékonyan) dolgozni. 
ez sok vezetőnek új helyzetet teremtett tele kihívásokkal. 
a virtuális vezetés másfajta vezetési módszereket igényel 
ugyanis, mint a személyes jelenéttel való irányítás. 
a magazin segít a vezetői kihívások kezelésében és a 
szükséges kompetenciák fejlesztésében. Remélem, hasznos-
nak találja az írásaimat, talál benne ötleteket, amelyeket 
alkalmazva felkészülhet a jövő évre.
addig is, míg 2021 megmutatja magát, minden jót kívánok!

kránitz éva
vezetőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó

az év tanulsága

Örömmel veszem, ha a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu
e-mail-címen megosztja velem a véleményét és azt, hogy miről 
olvasna szívesen. Célom, hogy színvonalas és  tartalmas kiadványt 
juttassak el önhöz.

Kránitz Éva
vezetőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó

Ev„Bízzunk az embereinkben, 

hogy elvégzik a munkát. 

Csak így szabad viszo-

nyulni hozzájuk. Bízzunk 

meg bennük  és elvégzik a 

munkát.”

Jason Fried, Basecamp

mailto:kranitz.eva%40vezetofejlesztes.hu?subject=
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a vírusválságnak köszönhetően hirtelen 
nem opció, hanem kényszerűség lett a 
virtuális vezetés, ami azt hozta magával, 
hogy másokkal térbeli, időbeli és szerve-
zeti határokat átlépve és fejlett technoló-
giára támaszkodva tartjuk a kapcsolatot 
és működünk együtt.

a mai rendkívüli időkben sokan kezdtek 
távmunkában dolgozni, ami sok vezető-
nek új helyzetet teremtett tele kihívások-
kal. a virtuális vezetés másfajta vezetési 
módszereket igényel ugyanis, mint a 
személyes jelenléttel való irányítás. 

Míg az irodai környezetben az emberek 
leginkább egy időben és közös térben 
dolgoznak együtt, a virtuális környezet 
ún. aszinkron módszereket is lehetővé 
tesz, azaz a kapcsolattartás nem kötődik 
időhöz vagy térhez. a csapattagok példá-
ul maguk határozhatják meg, hogy mikor 
szeretnének a közös munkához hozzájá-
rulni, ami nagyfokú rugalmasságot kíván 
vezetői oldalról. 

az alábbiakban összegyűjtöttem azokat 
a kihívásokat, amelyekkel leggyakrabban 
találkozom a saját vezetőfejlesztési gya-
korlatomban. ezek között van néhány „új” 
kihívás, amellyel a vezetők a vírusválság 
idején találkoztak előszőr, és van néhány 
klasszikus helyzet.

ez a vírusválság alatti kényszerű home 
office egyik legnagyobb vezetői kihívása, 
ami abból a hagyományos nézetből fakad, 
hogy a munkatárakat kontrollálni kell,  
különben nem dolgoznak.  

Tipp, amely máshol bevált: 

Olyanokról érdemes példát vanni, akik 
nem most kezdték a home office-t. Jason 
Friednek, a Basecamp vezérigazgatójának 
és társalapítójának közel 20 év tapaszta-
lata van távmunkában. 

a u99 készített vele egy interjút a táv-
munka: irodára nincs szükség (remote: 
office not required) címmel megjelent 
könyve kapcsán. az interjút a  következő 
írásban olvashatja magyar nyelven.

a virtuális csapatokat el kell látni korszerű 
és biztonságos technológiával. a csapat-
tagok ugyanis panaszkodnak, ha a meg-
felelő eszközök nem állnak rendelkezésre 
a munkavégzéshez, és a vezetőt hibáz-
tatják, ha nem gondoskodott a legújabb 
technológiáról, eszközökről.

Tipp, amely máshol bevált: 

változatos kommunikációs eszközöket 
érdemes használni. 

néhány ügyfelem távol-keleti partnerek-
kel, ügyfelekkel dolgozik, ami óriási kihí-
vást jelent, például azért, mert a partner 
nem beszél jól angolul, mindenre bólogat, 
a megbeszéléseken képtelen az időkeretet 
tartani, vagy eldönteni bármit is.

Tipp, amely máshol bevált: 

az egyes nemzeti, regionális és szervezeti 
kultúrák közötti különbségek áthidalására 
lefektethetünk bizonyos együttműködés-
sel kapcsolatos szabályokat. például,  
a döntési és megbeszélései szabályok-
kal kapcsolatban.

virtuális vezetés

mit jelent a virtuális 
vezetés?

Mik a Virtuális Vezető  
legfőBB kiHíVásai?

hogyan „kontrollálja” 
Virtuális Vezetőként  
a munkavégzést? 

milyen technikai 
Háttérről 
gondoskodjon? 

hogyan hidalja át a 
nyelvi, kulturális, 
és az időzónák Miatti 
akadályokat? 

az e-mail levelezést érdemes telefonos 
vagy videokonferencia-beszélgetésekkel 
élénkíteni. a videokonferenciák hatékony-
ságát pedig személyes összejövetelekkel 
növelni (ha van rá mód).

»»
»»

https://basecamp.com/
https://99u.adobe.com/
https://99u.adobe.com/articles/66044/basecamps-jason-fried-on-the-learning-curve-of-remote-work
https://99u.adobe.com/articles/66044/basecamps-jason-fried-on-the-learning-curve-of-remote-work
https://www.amazon.com/Remote-Office-Required-Jason-Fried/dp/0804137501
https://www.amazon.com/Remote-Office-Required-Jason-Fried/dp/0804137501
https://vezetofejlesztes.hu/ertekezletszabalyok/
https://vezetofejlesztes.hu/ertekezletszabalyok/
https://vezetofejlesztes.hu/utmutato-virtualis-megbeszeles-vezetesehez/
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legtöbben most szerzünk ebben tapasz-
talatot. egy ügyfelem például megkérdez-
te, hogy látni fogjuk-e egymást, amikor 
áttérünk az online coachingra? eddig 
kamera nélkül használták a Webexet, 
nincs is kamera a laptopjaikon. a koro-
navírus-járvány azonban sokat lendített 
a technika fejlesztésén, ami új dimenziót 
nyit a virtuális megbeszélésekhez. 

Tipp, amely máshol bevált: 

telefon- és videókonferenciákon  
az információkat tömören, tagoltan és 
szemléletes formában közöljük, például 
használjunk felsorolásokat, metaforákat. 
a megbeszéléseket strukturáljuk, vonjunk 
be másokat kérdésekkel, hallgassuk meg 
figyelmesen a válaszokat és az ötleteket, 
ellenőrizzük, hogy biztosan jól értettük-e, 
amit a másik mondott, és foglaljuk össze 
az elhangzott információt.

Nagy értékű technológiai fejlesztéseket 
értékesítő külföldi ügyfelem példájából 
ismertem meg, hogy a virtuális csapatve-
zetés komoly kihívást jelenthet. a vezető 
csapata különböző nemzetiségű, a világ 
különböző részén élő és home office-ban 
dolgozó emberekből állt, akik nagyon 
önállóan dolgoztak, és nem szívesen mű-
ködtek együtt egymással. Mindvégig azon 
dolgoztunk, hogyan lehetne egy igazán 
jó csapatot kialakítani, ami sajnos csak 
részben sikerült. 

Tipp, amely máshol bevált: 

a fenti esetben az vált be, hogy a célok 
elérése érekében közösen meghatároz-
ták a feladataikat, és azt, hogy mi számít 
teljesítménynek és hogyan fogják mérni. 
Minden csapattag számára világos volt, 
hogy mit várnak el tőle és miért van  
szükség a munkájára. Rendszeresen 
tartottak heti virtuális megbeszéléseket, 
jó esetben pedig évente egyszer szemé-
lyesen is találkoznak. azt a tanulságot 
vontuk le a vezetőfejlesztés végén, hogy 
a nagyobb csapatkohézió és a bizalom 
kedvéért sokkal, de sokkal több szemé-
lyes találkozásra, közös élményre volna 
szükség ahhoz, hogy igazán jó csapatot 
lehessen kialakítani. 

• az emberek felkészítése a virtuális csa-
patban való értékteremtő részvételre
• korszerű és biztonságos technológiai 
környezetről (kommunikációs eszközök) 
való gondoskodás
• a különböző kultúrák, időzónák és nyel-
vek közötti különbségek áthidalása
• bizalom és összetartó erő kialakítása a 
közös célra hangolásért
• a csapattagok együttműködésre ösztön-
zése és tevékenységeik összehangolása. 

»» »»

hogyan vezessen 
virtuális megbeszélést 
hatékonyan? 

a Virtuális Vezető 
teendői dióHéjBan

Hogyan Működjenek 
együtt virtuális 
csapatként? 

https://vezetofejlesztes.hu/utmutato-virtualis-megbeszeles-vezetesehez/
https://vezetofejlesztes.hu/utmutato-virtualis-megbeszeles-vezetesehez/


20 év tapasztalat a home 
office-ban 
Interjú Jason Frieddel, a Basecamp vezérigazgatójával,  
társalapítójával

A Basecamp projektmenedzsment-plusz-chat szoftvereket 
fejleszt távmunkában dolgozó kis és nagy csapatoknak. 3,3 millió 
felhasználójuk van. 20 éve maguk is teljesen home office-ban 
dolgoznak. 

jason szerint a home office-ban az a legnagyobb gond, ha 
megpróbáljuk a benti munkavégzést utánozni: ugyanannyi 
megbeszélés ugyanannyi résztvevővel. ez pont az ellen hat, hogy 
kihasználjuk a home office előnyeit, például, hogy nem kell mindent 
valós időben elvégezni. adhatunk több időt a munkavégzésre, 
és hosszabb háborítatlan időszakokat, amikor a beosztottjaink 
kreatívan dolgozhatnak.  
a home office jelentős előnye, hogy az irodai zavarokat jelentősen 
megszűri: pl. nem lépnek be hirtelen az ajtón a munkatársaink,  
és nem vonják el a figyelmünket.

11vezetés & Karrier10 vezetés & Karrier

hoMe office

Vezetőként Hogyan ellenőrizzük  
a munkavégzést?

Milyen eszközöket Válasszunk a 
home office-ban?

a vezetőkben felmerülhet a kérdés, hogy hogyan tudják ellenőrizni 
a munkavégzést, ha nem látják az embereiket. mivel az emberek-
nek nem kell azt a látszatot kelteniük, hogy valamin dolgoznak,  
a munkát saját ütemükben, oldottabban, nyugodtabban, kevesebb 
zavaró tényezővel, figyelemeltereléssel tudják elvégezni. érdekes, 
hogy sok cég kiszervezi a jogi és a könyvelési tevékenységet. 

Hogy van az, hogy ezekben a szakemberekben megbízunk, a saját 
dolgozóinkban pedig nem?

az eszközöknek nagy hatása van arra, hogy mennyi munkát 
tudunk elvégezni. Ha azt várjuk az emberektől, hogy folyamato-
san kommunikáljanak egymással, akkor elvonjuk a figyelmüket, 
és elaprózzuk a munkájukat. Úgy válasszuk meg az eszközeinket, 
hogy támogatni tudják a munkavégzéshez rendelkezésre álló 
elegendő, megszakítás nélküli időt.

20 éV

„Bízzunk az embereinkben, hogy elvégzik a 
munkát. Csak így szabad viszonyulni hoz-
zájuk. Bízzunk meg bennük, és elvégzik a 

munkát.”

https://basecamp.com/
https://99u.adobe.com/articles/66116/how-to-lead-your-team-remotely
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»»

Mit Várjunk csapatunk tagjaitól?
a vezetőnek meg kell értenie, hogy a home office-ban időt kell 
hagyni arra, hogy az emberek beletanuljanak a távmunkába. érde-
mes összeállítani egy tapasztalt, empatikus, segítőkész emberek-
ből álló csapatot, amely segít a többieknek beletanulni a távmun-
kába. érdemes kezdetben kisebb elvárásokat támasztani. ha 
egy cég felvesz egy új embert, általában 90 napot kap arra, hogy 
egyelőre ne a munkára, hanem a többiekre, a munka mikéntjére 
és a vállalati kultúrára koncentráljon. Ugyanezt kell tennünk home 
office esetén is. eltart néhány hétig, amíg az emberek átlátják a 
munkafeltételeket, az eszközöket, és a saját hibáikat. 

Hogyan táMogatHatjuk Vezetőként  
a HoMe office-Ban dolgozó Munka-
társainkat?

vegyük figyelembe a realitásokat. lehet, hogy embereink csak a 
munkaidő 60%-át képesek a tényleges munkavégzésre fordítani. 
ez megértést igényel. legyen bennünk elég empátia ebben a 
helyzetben. Rájöhetünk, hogy az élet nem áll meg, ha nincs meg 
a napi öt meeting, vagy ha dolgozóink nincsenek állandóan szem 
előtt. Nem várhatjuk el, hogy minden a régi normál üzemmódban 
működjön most, a vírusválság idején.

mi a helyzet, amikor munkatársunk 
gyermekei, a szülei, a társai is ott-
hon vannak a munkavégzés alatt?

Ilyenkor újra meg kell állapodni arról, hogyan húzzuk meg a határo-
kat, és mennyi teret engedünk dolgozóinknak. tudnunk kell, hogy 
távmunkában az emberek kevesebbet tudnak elvégezni. Figyelem-
be kell venni, hogy a teljes napi időt nem tudják csak saját magukra 
fordítani. egy kicsit vegyünk vissza az ambícióinkból, és legyünk 
empatikusak.

Mit igényel a Mostani krízisHelyzet?
ez a helyzet nagyobb rugalmasságot igényel annál, ami valójá-
ban egészséges. megmutathatja, hogy a munka valójában nem 
annyira fontos. Bár szeretünk dolgozni, de ha úgy 90 napig le kell 
lassulnunk, és más dolgokkal foglalkoznunk, attól még nem dől 
össze a világ. Jó emlékeztető ez arra, hogy nem kell állandóan 
teljes fordulattal pörögnünk. Ráébreszthet arra, hogy a munkavég-
zésnek lehet egy másfajta, kellemesebb módja is. elérkezett az 
idő, hogy újradefiniáljuk a munka természetét. 
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mit is jelent a jelenlegi helyzet  
a Munka és a MunkáHoz Való Hozzá-
állásunk szeMpontjáBól?
jelenleg a lendület megtört, ami a mostani történésnek az egész-
séges oldala. sok cég korábban automata vezérlésre állt át, nem 
hagytak maguknak időt arra, hogy átgondolják, hogyan is végzik  
a munkát. egy ilyen esetben az embernek lehetősége van arra, 
hogy körülnézzen, és meglássa, hogy min kellene változtatni. 
most nem kell mindent ugyanúgy tennünk, ahogy azt az irodában 
tettük. Mi történik, ha változtatunk?

milyen cégeknél vagy csapatoknál 
Működik jól a HoMe office?

Bármilyen kreatív vagy „információval dolgozó” törekvés, például 
szoftverfejlesztés, újságírás, tervezés, tanácsadás, akár könyvelés 
és jog. Ha egész nap számítógép előtt ül, akkor valószínűleg jól 
működik a home office.

mire figyeljen, aki most akarja ki-
próBálni a HoMe office-t?

elsősorban az érzéseket tesztelném, nem pedig a produktivitást, 
a határidők tartását vagy a megbeszélések számát. megnézném, 
hogy ha ennek vége, milyen eséllyel üdvözölnének az emberek egy 
olyan lehetséges megoldást, hogy mondjuk hetente kétszer ott-
honról dolgozzanak.

az interjú tanulságai:
• Gondoljuk át a munkavégzés módját, például milyen megbe-
széléseket tudunk elhagyni, hogyan csökkenthetjük napi kötelező 
feladataink számát?
• Kulcsfontosságúvá válik az empátia, legyünk türelmesek saját 
magunkkal és csapatunkkal!
• Korrigáljuk az elvárásainkat: hány találkozó szükséges, milyen 
teljesítményt várunk el másoktól. vegyünk vissza elvárásainkból, 
és legyünk rugalmasak!
• az érzéseket és a hangulatot értékeljük, ne a számokat!

forrás

https://99u.adobe.com/articles/66044/basecamps-jason-fried-on-the-learning-curve-of-remote-work
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Virtuális Vezetői koMpetenciák
a vezetők hagyományosan a közösség középpontjában állnak, 
legyen az munka, egyház vagy társadalmi csoportok. ezekben 
a közösségekben személyes találkozók és szoros személyes 
interakciók teszik lehetővé, hogy a vezetők együttműködjenek 
másokkal. a kapcsolattartás módjai azonban változnak, jelenleg 
éppen annak lehetünk szemtanúi, ahogyan a vírusválság felforgat-
ja a vezetés területét.  

a vezetés fejlődését folyamatosan tanulmányozzák, a kutatókat 
érdekli, hogyan kellene fejlődnie a vezetők és embereik közötti kap-
csolatnak és együttműködésnek, hogy megfeleljenek a jövő kihívá-
sainak, igényeinek. kurt johnson, a cornell egyetem tanára is ezt 
vizsgálja egy tanulmányban, amelynek a lényegét az alábbiakban 
foglalom össze.

MiBen különBözik a Virtuális 
Vezetés a szeMélyestől?
a virtuális vezetői kompetenciák megértéséhez fontos, hogy meg-
értsük, miben különbözik a virtuális vezetés a személyestől. alap-
vetően két dologban, ez a virtuális környezet és a kommunikáció. 
a virtuális vezetés legfőbb kihívása, hogy nincs személyes találko-
zási lehetőség, amelynek áthidalására technológiai alternatívákat 
kell találni. ennek következményeként kárt szenvedhet például az 
egymásba vetett bizalom, a csapatszellem és munkaszervezés. 

ezek közül legfontosabb a bizalom: a rövidebb feladatok teljesíté-
sére összeállt virtuális csapatoknál nem tud kialakulni a bizalom 
mély szintje. a tanulmány szerint ehhez legalább 3–9 hónap kell. 
a gyorsan kialakuló bizalom feltételezéseken alapszik, rendkívül 
törékeny és ideiglenes. a személyes kommunikáció és a mélyebb 
szintű bizalom híján az e-csapatok veszteséget szenvedhetnek el. 
és ha a bizalom csorbát szenved, nehéz dolga van a vezetőnek, 
aki jól teszi, ha egy közös projekt előtt, közben és a végén szemé-
lyes találkozókat is szervez. 

Virtuális Vezetői 
kompetenciák

a virtuális csapatokra jellemző a komplexitás. a csapattagok kü-
lönböző földrajzi helyszíneken, különböző időzónákban, más-más 
kultúrában, eltérő jogszabályok hatálya alatt élhetnek. az ilyen 
helyzetek sajátos kommunikációs módszereket és csapatépítő 
stratégiákat igényelnek, hogy a csapatszellem ki tudjon alakulni.  

van még egy jelentős kihívás a virtuális vezető előtt – a magá-
nélet és a virtuális csapat igényeinek összehangolása. a különbö-
ző időzónákban élő csapattagok összetartásához jelentős szer-
vezői munka, és a munkaidő kiterjesztése szükséges, így sokszor 
egyszerre kell kezelni a magánélet és a szakmai élet kihívásait.

virtuális csapat vezetésének 
Hatékonyságát Vizsgáló kutatás
egy kutatási projektben 13 virtuális csapat vett részt, csapaton-
ként 5-7 taggal, három, európában, mexikóban és az egyesült Álla-
mokban található egyetemről. a projekt befejezésekor a vezetőket 
felkérték, hogy értékeljék magukat és csapatukat, és a csapatokat 
is felkérték, hogy értékeljék vezetőjüket, valamint osszák meg 
általános tapasztalataikat.

https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi%3Farticle%3D1009%26context%3Dcahrswhitepapers
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi%3Farticle%3D1009%26context%3Dcahrswhitepapers
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Virtuális Vezetők, akiket neM szerettek
a vezetők kommunikációs hatékonyságának megítélésekor  
a csapatok elégedetlenségüket fejezték ki azokkal a vezetőkkel szem-
ben, akik nem válaszoltak azonnal a kérdésekre, vagy akik nem vették 
figyelembe a javaslataikat. továbbá, panaszok merültek fel olyan 
vezetőkkel szemben is, akik túl homályosan vagy hiányosan adták 
ki a feladatokat. azok a vezetők, akikből hiányzott az empátia, vagy 
akik kevésbé voltak nyitottak az ellentétes nézetekre, szintén negatív 
visszajelzéseket kaptak. Bár a csapatok határozott vezetőt akartak, 
elégedetlenek voltak, ha a vezető túlságosan „főnökösködött”. Három 
alacsony pontszámot kapott vezetőről azt mondták, hogy arrogáns 
vagy túl félénk volt, ami arra utal, hogy az arany középút lett volna  
a kívánatos. végül sok csapatot hátráltatott a nem megfelelő tech-
nológiai háttér, különösen akkor, ha a vezetők nem tudták megoldani 
ezeket a kihívásokat. 

Virtuális Vezetők, akiket szerettek
a csapatok visszajelzései alapján azok voltak a hatékony vezetők, 
akik foglalkoztak a projekt témáival, és válaszoltak a kérdésekre. 
ezekről a vezetőkről azt mondták, hogy jó hallgatók, megértők, 
 és odafigyelnek a feladatok ütemezésére, a csapat véleményére.  
a legmagasabbra értékelt vezetők azok voltak, akik kezükbe vették  
a technológiai háttérről való gondoskodást, például úgy, hogy webol-
dalt hoztak létre, ahol a projekttel kapcsolatos legfontosabb informá-
ciókat megosztották. a csapatok szerették azokat a vezetőket is,  
akik rendszeresen szerveztek és vezettek online csoporttalálkozókat,  
így erősítették a kapcsolatokat és a csapattagok közötti bizalmat.

toronymagasra értékelt virtuális 
Vezetők
a vezetőjüket legmagasabbra értékelő csapat nagyra értékelte, hogy 
a projekt optimista kicsengésű és szórakoztató chattel indult, ami 
összehangolta a csapatot. a technológia több formájának alkalmazá-
sával a vezető már a projekt legelején megteremtette a kommuniká-
ció lehetséges formáit, majd napirendeket készített és projekttervet 
kínált. mint sok vezetőnek, neki is voltak nehézségei néhány csapat-
tag hozzájárulásával, de nem hibáztatta őket és nem beszélt róluk 
negatívan. ehelyett elmagyarázta, hogy a nyelvnek és a technológiá-
nak köszönhetők elsősorban a nehézségek. a csapattagok hatékony-
nak érezték a kommunikációt, értékelték, hogy a vezető tiszteletben 
tartott mindenkit, és sikerült végül bizalmat kiépítenie. 

Virtuális Vezetői 
kompetenciák
számtalan könyv, cikk és forrás áll rendel-
kezésre, amelyek megkísérlik meghatározni 
a vezetői kompetenciákat. a virtuális veze-
tői kompetenciák többsége nem különbö-
zik számottevően a személyesen irányító 
vezetők kompetenciáitól. a tanulmány 
eredményei ezt egyértelműen alátámaszt-
ják. Néhány plusz tudásra és készségre 
van szükség, pl. a virtuális csapattalál-
kozók vezetéséhez szükséges technikai 
eszközök használatának ismeretére és 
az online megbeszélések hatékonyságát, 
eredményességét és jó hangulatát garan-
táló kiváló kommunikációs készségre. 

Fontos, hogy 

• a célok meghatározása világos legyen
• minden csapattag ismerje, hogyan kapcso-
lódik a saját feladata a projekt egészéhez
• a virtuális vezető gondoskodjon róla, hogy 
a csapattagok ismerjék egymás elérhető-
ségét és munkakörülményeit
• mindenki ismerje a rá vonatkozó határidő-
ket és azt, hogy konkrétan mit várnak tőle
• jól ismerjék az alkalmazott technológiát
• a virtuális vezető meggyőződjön arról, 
hogy az üzenetei célba érnek, és megértés-
re találnak
• legyen a virtuális vezetőnek érzéke ahhoz, 
hogy azt is megértse, ami nem látható
• a vezető pontosan ismerje csapata erőssé-
geit és gyenge pontjait 

a virtuális vezető legfontosabb tulajdon-
ságai: nyitottság, rugalmasság, más 
kultúrák elfogadása, összetett helyzetek 
kezelése, optimizmus, energia és korrekt-
ség. ezek a tulajdonságok lehetővé teszik 
a virtuális környezetben való helytállást, és 
elősegítik a bizalom kiépülését. 

Hogyan fejlesztHető 

Hogyan fejlesztHető 
a Virtuális Vezetői 
kompetencia?

Rövid válaszom: ugyanúgy, mint minden 
más vezetői kompetencia. Az alábbiak-
ban kiemelek néhány lehetőséget a virtu-
ális vezetői kompetenciák fejlesztéséhez: 

• kihívást jelentő feladatok – amelyek 
jelentős tanulási és fejlődési lehetőséget 
tesznek lehetővé.
• nemzetközi projekt vezetése – külö-
nösen a karrier korai szakaszában, azért, 
hogy a vezető jobban átlássa a szerveze-
tet, a kihívásokat, rendszereket és kultu-
rális különbségeket.
• Visszajelző beszélgetések – személye-
sen és 360 fokos értékeléssel.
• Vezetői coaching – a virtuális csapat-
vezetésre fókuszáló egyéni fejlesztés 
igénybevétele. 

Lehet, hogy még nem teljesen világos, 
hogy a virtuális vezetés mennyire tekint-
hető egyszerűnek vagy összetettnek a 
személyes jelenléttel történő vezetéshez 
képest, de a szükséges vezetői kompe-
tenciáik megléte létfontosságú a virtuális 
csapatok hatékonysága és eredményes-
sége szempontjából is. 

 

forrás: https://core.ac.uk/
download/pdf/219377043.
pdf

https://vezetofejlesztes.hu/utmutato-virtualis-megbeszeles-vezetesehez/
https://vezetofejlesztes.hu/utmutato-virtualis-megbeszeles-vezetesehez/
https://core.ac.uk/download/pdf/219377043.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/219377043.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/219377043.pdf
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Munkahelyi 
túlterheltség 
Hogyan kezelhető a munkahelyi túlterheltség?

erin l. kelly, az Mit sloan Management school munka- és szerve-
zéstanulmányok professzora és phyllis Moen, a Minnesotai egyetem 
szociológusa a túlterheltség (overload) című könyvükben beszá-
molnak annak az ötéves kísérletnek az eredményéről, melynek során 
azt vizsgálták, mi történik, ha a munkavállalók munkájukkal kapcso-
latban nagyobb önállóságot kapnak. a kísérletet a tomo informati-
kai részlegénél végezték 56 csapat 1000 technológiai szakemberé-
nek és vezetőjének bevonásával.

a választás azért esett a tOmO-ra, mert a vezetőség úgy érezte, 
hogy minden dolgozó túlterheltséggel küzd. a túlterheltség Kelly és 
moen meghatározása szerint olyan munkahelyi elvárásokat jelent, 
amelyekhez nincsenek meg a szükséges erőforrások és idő. 

túl sok a munka ahhoz,  
Hogy jól Végezzék

a tOmO-nál az emberek sokat túlóráztak, és otthon is munkával 
kapcsolatban telefonálgattak, és dolgoztak akár éjjel vagy a hétvé-
geken is. a vezetők elvárták, hogy a beosztottak a nap 24 órájában 
rendelkezésre álljanak. ennek az eredménye nem volt más, mint a 
krónikus stressz, a meggyengült egészség, a tehetetlenség érzése, 
a munka és családi élet konfliktusa és a kiégés. ezek végül mind 
negatívan hatottak a dolgozók teljesítményére. 

ráadásul a toMo informatikai részlege nem is szándékosan bánt 
úgy a dolgozókkal, mint az árucikkekkel. Inkább jó munkaadónak és 
tisztességes vállalatnak tartották őket, ahol a dolgozók fizetése is jó 
megélhetést tett lehetővé. Helyzetük nem egyedüli, a szerzők egy 
másik 2018-ban végzett széles körű felmérésre is utalnak, amely-
ben a foglalkoztatott amerikaiak 35 százaléka egyetértett vagy hatá-
rozottan egyetértett abban, hogy a jelenlegi munkájukban „túl sok a 
munka ahhoz, hogy jól végezzék”. Úgy gondolom, hogy az alkalma-
zottak túlterhelése sok vállalatnál, nemcsak az egyesült Államokban, 
hanem hazánkban is elterjedt. 

a túlterheltség helyett 
testHezállóBB MunkaVégzés 

a kutatást végző csapat megvizsgálta, hogy az adott esetben 
van-e lehetőség egy másfajta, megfelelőbb munkavégzésre. Be-
vezettek egy staR elnevezésű új kezdeményezést (mozaikszó 
a támogatás, átalakulás, eredményesség szavakból rövidítve), 
melyben azt a feladatot kapták a csapatok, hogy határozzák 
meg azokat a szervezeti gyakorlatokat és folyamatokat, amelyek 
elősegítik, hogy a munkatársak saját maguk osszák be idejüket, 
új priorizálás bevezetésével és a haszontalan feladatok – pl. ala-
csony hatékonyságú megbeszélések – csökkentésével. 

ezzel párhuzamosan a vezetőket arra képezték egy több hónapig 
tartó vezetőfejlesztési folyamatban, hogy jobban támogathassák 
beosztottjaikat személyes életvitelükben és munkahelyi haté-
konyságukban egyaránt. 

a projekt végén a kutatók felmérték a kezdeményezés hatásait. 
a projekt indulása után egy évvel a felmérések magasabb szintű 
elégedettséget, kisebb arányú kiégést, kisebb dolgozói fluktuáci-
ót mutattak. a dolgozók elmondták, hogy javult a családi életük, 
az egészségük és a társasági életük. ráadásul nem volt tapasz-
talható negatív hatás a termelékenységgel vagy az üzleti eredmé-
nyekkel kapcsolatban sem. 

https://www.amazon.com/Overload-Good-Jobs-Went-about/dp/0691179174
https://www.oceantomo.com/engagements/fortune-500-medical-device-company/
https://sloanreview.mit.edu/article/fixing-the-overload-problem-at-work/
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»»
a kutatók alapvetően három dolgot  
javasolnak azoknak a cégeknek, amelyek-
nek a dolgozói túlterheltséggel küzde-
nek: 

1. Ha a munkavállalók több lehetőséget 
kapnak arra, hogy maguk döntsék el, mit, 
mikor, hol és hogyan végezzenek el, sok-
kal kevésbé válnak frusztrálttá vagy stresz-
szessé, jobb lesz az egészségi állapotuk 
és elkötelezetebbek lesznek.

2. Ha a vezetők kimutatják, hogy valóban 
érdekli őket a munkatársaik jólléte, szemé-
lyes élete és prioritásaik éppúgy, mint a 
teljesítményük és professzionális fejlődé-
sük, az embereik jobban fogják magukat 
érezni, és a legtöbbet hozzák ki magukból.

3. ha a munka kihívásokkal teli, akkor a 
vezetők jobban teszik, ha világos útmuta-
tásokat adnak az elérendő célokról, priori-
tásokról és az elvárt teljesítményről. más-
különben fennáll annak a kockázata, hogy 
a munkatársak teljesítményét az irodában 
eltöltött munkaórák szerint értékelik, vagy 
aszerint, hogy mennyire látványos a tevé-
kenységük vagy milyen gyorsan reagálnak 
a kérdéseire – nem pedig a tényleges 
teljesítményük alapján.  

itt az ideje az új 
MunkaMódszereknek!
sajnos ennek a történetnek mégsem lett 
maradéktalan elégedettség a vége. a cég 
ugyanis egy másik vállalattal fuzionált, az 
új vezetőség pedig visszatért a régi mód-
szerekhez, anélkül, hogy a star leállításá-
nak okáról tájékoztatta volna a munkatár-
sait. 

a történet vége magyarázható azzal, hogy 
a vezetők sokszor nem hajlandóak áten-
gedni a munkatársaknak a saját munkájuk 
fölötti felelősséget, szeretnek megbeszé-
léseket tartani, és megmondani, hogy mit 
és hogyan kellene tenniük, vagy pl. válság 
idején úgy érzik, még szorosabban kell 
fogniuk a gyeplőt. „amit a céges hivata-
los beszámolók nem tartalmaznak – írják 
a kutatók –, az az, hogy a vezetők inkább 
leépítik és elbocsátják az alkalmazottakat, 
és elzárkóznak az új munkavégzési módok 
elől”, ami nem mutat túl hízelgő nézetet a 
vezetőkről.

Jelenleg a vírusválság az, amely új mun-
kamódszereket kényszeríthet ki. Remél-
hetőleg az egyes munkaköröket érintő vál-
tozások a munkavégzést észszerűbbé és 
fenntarthatóbbá teszik, ami egy kis fény-
sugár lehet a jövőben. 

Források:
https://press.princeton.edu/books/hard-
cover/9780691179179/overload

https://www.strategy-business.com/ar-
ticle/too-much-work-too-little-time?g-
ko=42c06

https://sloanreview.mit.edu/article/fixing-
the-overload-problem-at-work/

https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691179179/overload
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691179179/overload
https://www.strategy-business.com/article/Too-much-work-too-little-time%3Fgko%3D42c06
https://www.strategy-business.com/article/Too-much-work-too-little-time%3Fgko%3D42c06
https://www.strategy-business.com/article/Too-much-work-too-little-time%3Fgko%3D42c06
https://sloanreview.mit.edu/article/fixing-the-overload-problem-at-work/
https://sloanreview.mit.edu/article/fixing-the-overload-problem-at-work/
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